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Tjänsteutlåtande - Reviderade bolagsordningar för dotterbolag 
till Västerås Stads Strategiska Fastigheter AB 

Förslag till beslut 
Förslag till kommunfullmäktige: 

1. Kommunfullmäktige godkänner förslag till ändringar i 
bolagsordningarna för Utvecklingsfastigheter i Västerås AB, 
Västerås Flygfastigheter AB och Västerås fastighet Kungsängen AB. 

2. Ändringarna ska gälla fr.o.m. den 1 januari 2019. 

3. Till röstombud att företräda stadens aktier vid bolagsstämman utses 
Kennet Julin, med Sofia Wahlund som ersättare. 

4. Röstombudet instrueras att vid bolagsstämman rösta enligt besluten i 
punkt 1 och 2.        

 

Ärendebeskrivning 
Utvecklingsfastigheter i Västerås AB, Västerås Flygfastigheter AB och 
Västerås fastighet Kungsängen AB är helägda dotterbolag till Västerås Stads 
Strategiska Fastigheter AB, som i sin tur är helägt dotterbolag till Västerås 
Stadshus AB. 

För en rationell och sammanhållen förvaltning av bolagen i nämnda 
fastighetskoncern har det bedömts lämpligt att det föreligger personunionen 
mellan bolagens styrelser. För moderbolaget har fullmäktige den 18 oktober 
2018 valt 13 st ledamöter. Eftersom gällande bolagsordningar för de tre 
dotterbolagen inte medger 13 st styrelseledamöter föreslås ändringar av 
bolagsordningarna enligt bifogat förslag. 

Västerås Stads Strategiska Fastigheter AB har även ytterligare ett 
dotterbolag, Geddeholms AB. Enligt gällande bolagsordning för 
Geddeholms AB får bolagsordningen inte ändras utan regeringens 
medgivande. Bolagsordningen får därför kvarstå oförändrat och ingår 
således inte i detta förslag.      

 



     BILAGA 1 

Ändringar bolagsordningar 
 

 

Utvecklingsfastigheter i Västerås AB
Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 
 
§ 8  Styrelse 
 
Styrelsen ska bestå av lägst tre och högst sju 
ledamöter samt lägst tre och högst sju 
suppleanter. Styrelsen utses av 
kommunfullmäktige i Västerås för tiden fr.o.m. 
den 1 januari året efter valåret intill den 31 
december nästkommande valår. 
Kommunfullmäktige utser också ordförande och 
vice ordförande i bolagets styrelse. 
 

 
§ 8  Styrelse 
 
Styrelsen ska bestå av lägst sju och högst 
tretton ledamöter. Styrelsen utses av 
kommunfullmäktige i Västerås för tiden fr.o.m. 
den 1 januari året efter valåret intill den 31 
december nästkommande valår. 
Kommunfullmäktige utser också ordförande och 
vice ordförande i bolagets styrelse. 
 

 

Västerås Flygfastigheter AB  

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 
 
§ 8  Styrelse 
 
Styrelsen ska bestå av lägst tre och högst sju 
ledamöter samt lägst tre och högst sju 
suppleanter. Styrelsen utses av 
kommunfullmäktige i Västerås för tiden fr.o.m. 
den 1 januari året efter valåret intill den 31 
december nästkommande valår. 
Kommunfullmäktige utser bland ledamöterna 
ordförande och vice ordförande i bolagets 
styrelse. 
 

 
§ 8  Styrelse 
 
Styrelsen ska bestå av lägst sju och högst 
tretton ledamöter. Styrelsen utses av 
kommunfullmäktige i Västerås för tiden fr.o.m. 
den 1 januari året efter valåret intill den 31 
december nästkommande valår. 
Kommunfullmäktige utser bland ledamöterna 
ordförande och vice ordförande i bolagets 
styrelse. 
 

 

Västerås fastighet Kungsängen AB  

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 
 
§ 8  Styrelse 
 
Styrelsen ska bestå av lägst tre och högst sju 
ledamöter samt lägst tre och högst sju 
suppleanter. Styrelsen utses av 
kommunfullmäktige i Västerås för tiden fr.o.m. 
den 1 januari året efter valåret intill den 31 
december nästkommande valår. 
Kommunfullmäktige utser också ordförande och 
vice ordförande i bolagets styrelse. 
 

 
§ 8  Styrelse 
 
Styrelsen ska bestå av lägst sju och högst 
tretton ledamöter. Styrelsen utses av 
kommunfullmäktige i Västerås för tiden fr.o.m. 
den 1 januari året efter valåret intill den 31 
december nästkommande valår. 
Kommunfullmäktige utser också ordförande och 
vice ordförande i bolagets styrelse. 
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